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Den 9 november kom förhandlarna i EU äntligen över-
ens om utsläppsrättshandeln ETS för perioden 2021 – 
2030. Redan i början av 2017 hade EU-parlamentet och 
Rådet tagit ställning till kommissionens förslag från 
2015, men det krävdes sex förhandlingsomgångar, tre-
partsförhandlingar (trialoger), innan man kunde enas 
om en slutlig utformning av ett nytt direktiv. 

Följden av detta är att direktivet blir komplicerat, med en 
mängd undantag och specialbestämmelser som framför allt 
gäller industrisektorer och medlemsländer som fortfarande är 
starkt beroende av kol och annan fossil energi. Samtidigt öpp-
nar det nya direktivet möjligheter för investeringar i ny teknik 
för ersättning av fossila bränslen genom tillskapandet av stöd-
fonder för omställning. 

Sedan rådet godkänt uppgörelsen den 22 november är det 
enda som återstår att EU-parlamentet ska ge sitt slutliga god-
kännande. 

Det här är huvudinnehållet i det nya direktivet: 
• Syftet med direktivet är att minska utsläppen i den hand-

lande sektorn ETS med 43 procent till 2030 jämfört med 1990, 
som en del av EU:s övergripande mål att minska utsläppen av 

BIOENERGINYTT

Innehållsförteckning

BIOENERGINYTT utkommer med 11 nummer per år

Ansvarig utgivare: Gustav Melin

Redaktör: Kjell Andersson

Redaktion och prenumerationer: SVEBIO, Holländargatan 17, 111 60 Stockholm

Tel 08-441 70 80, info@svebio.se, www.svebio.se 

Manusstopp för detta nummer: 2017-11-28

Rekordartad ökning för CO2-halten AEBIOMs bioenergistatistik
Koldioxidhalten steg mer än något tidigare år mellan 2015 
och 2016, till totalt 403,3 ppm (miljondelar). Att ökningen blev 
rekordstor beror förutom på mänskliga utsläpp även på el Nino, 
det väderfenomen som ger ökad temperatur och torka i tropiska 
regioner, vilket leder till ökning av skogsbränder. SID 4.     

AEBIOM, den europeiska bioenergiorganisationen, har presen-
terat sin årliga statistik under titeln AEBIOM statistical report 
2017 – European Bioenergy Outlook. Den är på 263 sidor och 
kan köpas via AEBIOMs hemsida. Vi presenterar några axplock 
ur statistiken. SID 4.     

VÄRLDENS ANVÄNDNING AV FOSSILA BRÄNSLEN

Användningen av kol ökade mycket kraftigt 2000 - 2010 främst 
på grund av kolkraft i Kina. De senaste åren har kolanvänd-
ningen minskat medan användningen av olja och fossil gas fort-
sätter att öka. Läs mer om aktuella  trender på sidan 5. Källa: 
CDIAC; Le Quéré et al 2017; Global Carbon Budget 2017
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FORTS FRÅN SID 1.

klimatgaser med 40 procent, vilket EU förbundit sig att göra i an-
slutning till Parisavtalet. Detta var också EU-kommissionens för-
slag och det mål som tidigare formulerats av EU:s regeringschefer.

• För att nå målet trappas utsläppen av med 2,2 procent per år 
under perioden 2021 – 2030, i en linjär avtrappning år för år. Det 
är en skärpning jämfört med avtrappningen inom det nu gällande 
ETS, där avtrappningen är 1,74 procent. Det här är också i enlig-
het med kommissionens förslag. 

• Även under perioden efter 2021 kommer en stor del av ut-
släppsrätterna att delas ut. Det har rått en utdragen dragkamp om 
hur stor del som ska delas ut respektive auktioneras. Resultatet 
blev att 57 procent ska auktioneras ut, med en möjlighet att om-
pröva ner till 54 procent. 

• För att stötta upp prisnivån skapas en marknadsstabilitetsre-
serv där man avsätter utsläppsrätter som finns i överskott. Efter 
finanskrisen 2009 har det skapats stora överskott i systemet som 
pressat priset på utsläppsrätter. Denna reserv ska förstärkas fram 
till 2023. 

• De sektorer som anses ha störst risk för ”läckage” (utflyttning 
ur EU eller konkurrens från länder utan pris på utsläpp) kommer 
att få helt fri tilldelning. Andra sektorer kommer att få 30 procent 
gratis tilldelning, men denna fria del ska avvecklas gradvis efter 
2026, dock med undantag för fjärrvärmesektorn. 

• Medlemsländer ska kunna ge stöd för företag som drabbas av 
”indirekta kolkostnader” så länge det kan godkännas enligt stats-
stödsreglerna. 

• En innovationsfond skapas för att ge stöd till teknik som er-
sätter fossil användning. Det ses som en fortsättning på NER300, 
och ska finansieras med auktionering av 400 miljoner utsläppsrät-
ter, vilket med dagens pris ger cirka 3 miljarder euro. 

• Dessutom bildas en ”moderniseringsfond”, för effektivisering, 

omställning och modernisering av energisektorn i medlemsländer 
med en BNP under 60 procent av genomsnittet i EU. Här finns en 
mycket kritiserad undantagsparagraf om att man kan ge stöd för 
modernisering av kolanläggningar i fjärrvärme i medlemsländer 
med BNP under 30 procent av medel, och för ”modernisering av 
energisektorn” generellt för länder med BNP under 60 procent 
av medel, vilket öppnar för nyinvesteringar i fossil energi. De här 
undantagen var nödvändiga för att få med sig alla länder i Central- 
och Östeuropa på en uppgörelse. 

Svebio kommentar: 

Det är bra att man kunde komma överens om en ETS-reform, men 
den är delvis urvattnad jämfört med kommissionens ursprungliga för-
slag, med en rad undantag som gör det möjligt för vissa länder att 
fortsätta med en hög andel fossilt i sina kraftverk och värmeverk. Målet 
formulerades före Parisavtalet, där man skärpte det globala målet och 
förde in en formulering om att sträva efter 1,5°C maximal temperatur-
höjning. EU har inte omprövat sina egna mål efter denna skärpning, 
vilket hade varit logiskt. Ändå framstår EU som globala ledare i klimat-
frågan, och det var en stor framgång för EU att man lyckades enas kring 
ETS samtidigt med klimatmötet COP23 i Bonn. ETS-reformen borde 
följas av skärpta mål för de sektorer som ligger utanför ETS. Mest ef-
fektivt skulle det vara att införa koldioxidskatter för att på ett kostnads-
effektivt minska användningen fossila bränslen. Istället arbetar nu EU 
med en rad direktiv som leder till detaljreglering och onödig byråkrati. 

För företagen i bioenergisektorn kan det öppnas nya möjligheter när 
pengarna i innovationsfonden och i moderniseringsfonden ska förde-
las. Då måste det komma till stånd ett antal konverteringar av bland 
annat koleldade anläggningar och nya anläggningar för biobränslen 
runtom i Europa. 

FORTS 4

Läget kring RED II, rådets senaste förslag

Där handlar det bland annat om villkoren för förnybar elproduk-
tion, stödsystem, ursprungsgarantier, fjärrvärme och mycket an-
nat. Utskottens förslag ska nu sammanfogas till en samlad text som 
EU-parlamentet ska rösta om i plenum i början av nästa år. Inför 
det beslutet finns det möjligheter att lägga nya tilläggsyrkanden 
(amendments), men bara om man kan samla 70 ledamöter bakom 
sitt förslag. Här finns alltså en möjlighet att stryka formuleringar 
eller göra nya tillägg. 

Den 17 november presenterade det estniska ordförandeskapet 
ett nytt förslag till ändringar i direktivet. Det betyder att processen 
går vidare i förhandlingarna mellan medlemsstaterna i Rådet. 

Här är bilden en helt annan än i EU-parlamentet. EU-kom-
missionens förslag står sig i stort sett utan stora förändringar, sär-
skilt när det gäller hållbarhetsfrågorna. Också när det gäller frågan 
om 27-procentsmålet för förnybar energi stödjer ordförandeskapet 
EU-kommissionens förslag om ett gemensamt 27-procentigt mål 

Förhandlingsprocessen kring det nya Förnybartdirek-
tivet och hållbarhetskriterierna för fasta biobränslen 
fortsätter. I förra Bioenerginytt redovisade vi det ställ-
ningstagande som gjorts i EU-parlamentets miljöut-
skott. Detta beslut har följts av ett liknande beslut i 
industri- och energiutskottet ITRE, när det gäller de 
andra delarna av Förnybartdirektivet. 

utan fördelning mellan länderna, medan EU-parlamentet vill ha 
ett 35-procentsmål med länderfördelning. 

Estland har inte tagit med det villkor som infördes av miljö-
utskottet om att följa avfallshierarkin och inte ”störa marknaden 
för avfall och restprodukter”. Ett sådant villkor skulle skapa stora 
svårigheter för användningen av olika restprodukter och innebära 
en byråkratisk råvarureglering.

I artikel 24 om fjärrvärme vill man föra in ett mål om att öka 
andelen förnybar energi med minst en procentenhet per år. Det 
finns ett likadant mål i kommissionens förslag för hela uppvärm-
ningssektorn. Detta krav ska dock inte gälla för länder som redan 
har mer än 60 procent förnybar energi i fjärrvärmen. Man har 
också kraftigt förändrat formuleringarna om rätt till tillträde till 
fjärrvärmenät för värmeproducenter och spillvärme i en riktning 
som inte hotar befintlig kraftvärme.

De största förändringarna jämfört med kommissionens förslag 
finns i artikel 25 om förnybar energi i transportsektorn. Avtrapp-
ningen av grödebaserade biodrivmedel (food and feed crops) från 
de nu gällande taket på 7 procent har tagits bort, men taket finns 
fortfarande kvar. Men man gör undantag för ”low indirect land-
use change-risk biofuels”. Det finns en definition av vad som avses 
– ”råvara som produceras inom odlingssystem som minskar ersätt-
ning av produktion för annat än biodrivmedel”. Man vill också ha 
ett uttalat mål för andel förnybar energi transportsektorn 2030, 
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Klimatmötet i Bonn

Klimatmötet präglades av praktiskt arbete med att utifrån Paris-
avtalets formuleringar skapa konkreta åtgärder och arbetsmetoder 
för avtalets medlemmar. Hittills har 170 länder ratificerat Parisav-
talet av de 197 parter (196 länder + EU) som skrivit under FN:s 
klimatkonvention UNFCCC. Några veckor före COP23 anslöt sig 
Nicaragua till Parisavtalet. Landet hade ensamt motsatt sig Parisav-
talet vid COP21 för två år sedan, eftersom man ansåg att det ställde 
alltför små krav på de rika länderna. Samma dag som COP23 öpp-
nade meddelade också Syrien att man anslutit sig till Parisavtalet. 
Därmed var alla FN:s medlemsländer med. 

I maj meddelade USA:s president Donald Trump att USA ska 
lämna Parisavtalet, alternativt få det omförhandlat för USA:s del. 
Att gå ur avtalet är en process som tar några år, för USA i praktiken 
först 2020 i lagom tid för nästa presidentval i USA. Därför fanns 
också USA på plats i Bonn, men med en lägre profil. 

Alla andra länder förklarade att man går vidare med Parisavtalet 
även utan USAs aktiva medverkan. Det finns också ett starkt stöd 
för Parisavtalet från andra delar av det amerikanska samhället, från 
delstater, städer, storföretag, forskning och organisationer av olika 
slag. Många av dessa fanns på plats i Bonn, bland annat med en 

Årets globala klimatmöte, COP23, genomfördes 6 – 18 
november i Bonn i Tyskland. Mötets ordförandeland 
var Fiji, medan Tyskland stod för de praktiska arrang-
emangen. Svebio var representerat i World Bioenergy 
Associations delegation under en del av eventet. 

och har satt detta mål till 12 procent.
Estland föreslår att el för vägfordon ska få räknas 5 gånger och 

el för tåg räknas upp 2,5 gång, men i övrigt ingen dubbelräkning.
Medan miljöutskottet strukit en lång rad råvaror från den lista 

man vill gynna inom andra generationens biodrivmedel (Annex 
IX), som tallolja, bagass, melass och tomma palmklasar, finns inga 
sådana strykningar med i ordförandeskapets förslag. Estlands för-
slag är att kommissionen vart annat år ska göra en analys av råvaror 
och kunna lägga till nya råvaror, men inte ta bort några från listan.

 
Svebio kommentar: 

Estlands förslag, som grundas på de diskussioner som sker mellan 
ländernas regeringsföreträdare, är åtskilligt bättre än både EU-kommis-
sionens ursprungsförslag och EU-parlamentets förslag. När det gäller 
hållbarhetskriterierna för fasta bränslen har man bara gjort marginella 
ändringar, i rätt riktning, vilket innebär att vi kan använda våra befintliga 
system för miljöhänsyn i skogsbruket. Man har inte heller infört villkor 

kring råvarureglering av biomassa enligt avfallshierarkin. 
Även när det gäller biodrivmedel går Estlands förslag i rätt riktning. 

Man tar bort utfasningen av grödebaserade biodrivmedel och öppnar 
för att kunna använda drivmedel med ”låga ILUC-effekter”. Det senare 
skulle kunna vara drivmedel odlade på marker som annars inte skulle 
odlas, eller som resultat av avkastningsökning. Men genom förslaget 
införs ytterligare ett komplext regelverk som ska tolkas av regeringar, 
myndigheter och investerare. Det vore i så fall bättre att införa ett ge-
nerellt godkännande för grödebaserade biodrivmedel med ”särskilt stor 
klimatnytta”. Det skulle driva på system- och teknikutvecklingen. Målet 
12 procent förnybart i transportsektorn 2030 är pinsamt lågt. Målet 
2020 är 10 procent, och det övergripande EU-målet är att fram mot 
mitten av århundradet få ner växthusgasutsläppen med 85 – 90 pro-
cent. Om man ska ha ett delmål 2030 för transportsektorn måste det 
läggas mycket högre. Det svenska målet är att minska utsläppen från 
transporterna med 70 procent till 2030. 

gemensam utställningshall med ett omfattande program med se-
minarier, presskonferenser osv. 

Ett bestående intryck av Bonnmötet är alltså att den amerikan-
ska regeringen står isolerad i klimatfrågan och förlorat mycket i 
trovärdighet och ledarskap. 

Det praktiska arbetet i Bonn handlade mycket om det som kall-
las ”regelboken”. Det handlar om att ställa upp regler för mätning 
och rapportering och skapa trovärdighet och transparens mellan 
avtalets deltagande länder. Man måste redovisa på ett jämförbart 
sätt och kunna visa att man genomför sina mål och planer. 

Till skillnad från hur Donald Trump uppfattar Parisavtalet 
finns det inga bindande förpliktelser för de länder som ratificeras 
avtalet. Istället har alla länder gjort frivilliga åtaganden i de doku-
ment som lämnats in. Dessa samlade åtaganden kommer att redu-
cera ökningstakten i den globala uppvärmningen, men de räcker 
inte för att tillsammans klara 2-gradersmålet. Avtalets medlemmar 
måste därför komma tillbaka med nya planer som visar hur man 
ytterligare kan minska utsläppen. Diskussionerna handlar mycket 
om hur man steg för steg ska kunna skärpa åtgärderna. 

En viktig del av förhandlingarna gäller också finansiering av åt-
gärder för att minska utsläppen (mitigation) och för anpassning till 
det förändrade klimatet (adaptation), särskilt i länder som drabbas 
oförskyllt av effekterna av andras utsläpp. Finansieringsfrågan har 
blivit svårare att lösa sedan USA dragit sig tillbaka och vägrar göra 
ytterligare utbetalningar till de fonder som byggs upp. 
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Flera positiva beslut vid FN:s klimatmöte COP 23 i Bonn

Biofuture platform

Förhandlingarna om Parisavtalets regelverk har varit konstruktiva 
men också präglats av tuffa diskussioner, framförallt kring frågor 
om hur länderna ska redovisa sina utsläpp. Sammantaget har län-
derna nu lämnat sin syn på hur regelverket bör utformas och arbe-
tet fortsätter nu för att kunna fatta beslut om regelverket nästa år.

Parallellt med förhandlingarna om regelverket har man också 
fattat beslut i flera viktiga frågor. Ordförandelandet Fiji har lagt 
fram ett förslag om hur den så kallade Talanoa-dialogen bör utfor-
mas. Dialogen blir det första tillfället sedan Paris där länderna ut-
värderar hur det globala klimatarbetet svarar mot 1,5-gradersmålet 
samt hur ambitionen kan höjas.

Sverige har också meddelat att man slutför sin ratifikation av 
Dohaändringen som utgör Kyotoprotokollets andra åtagandepe-
riod.

– Sverige går nu före EU och slutför ratifikationen av Doha-
ändringen. Vi är glada över att även EU meddelat att man ska 
slutföra ratifikationen innan året är slut, säger klimatminister Isa-
bella Lövin.

Dohaändringen innebär gemensamma utsläppsminskningar 
med 20 % jämfört med 1990 års nivåer fram till 2020 när Parisav-
talets första åtagandeperiod börjar.

Dokumentet har titeln ”Scaling up the low carbon bioeconomy: 
an urgent and vital challenge ”– att skala upp låg-kol bioekono-
min, en angelägen och viktig utmaning, fritt översatt. 

Samarbegtet inom Biofuture platform inleddes vid COP22 i 
Marrakesh. Mer information finns på www.biofutureplatform.org. 
Arbetet leds av Brasilien, och de ingående länderna är: Argentina, 
Brasilien, Kina, Danmark, Egypten, Finland, Frankrike, Indien, 
Indonesien, Italien, Marocko, Mozambique, Nederländerna, Pa-
raguay, Filipinerna, Sverige, Storbritannien, Uruguay och USA. 
Dokumentet från Bonn har inte USA som undertecknare, men 
den ansvariga koordinatorn i Brasilien påstår att USA inte hoppat 
av detta samarbete. 

FN:s klimatmöte COP23 i Bonn har avslutats. Viktiga 
steg har tagits i arbetet med att utforma Parisavtalets 
regelverk. 

Vid COP23 publicerades en ”vision statement” om bio-
energi av en grupp på 19 länder som ingår i ett globalt 
samarbete som kallas Biofuture platform. 

– Vi ökar också stödet till fonderna för anpassning och de minst 
utvecklade länderna med 185 miljoner vardera, vilket är en viktig 
signal till många utvecklingsländer att vi är beredda att lösa frågan 
om finansieringen av klimatarbetet, säger Isabella Lövin.

Vid mötet lanserade Storbritannien och Kanada initiativet Po-
wering Past Coal som är en global allians för att fasa ut kolkraft. 
Sverige och drygt 20 andra länder har redan anslutit sig till initia-
tivet.

– Kolet står för en stor del av de globala utsläppen, och för att 
nå Parisavtalets mål måste kolkraften fasas ut skyndsamt. Sverige 
ställer sig därför helhjärtat bakom initiativet, säger Isabella Lövin.

Under mötet antogs också en tvåårig handlingsplan för ett jäm-
ställt genomförande av Parisavtalet. Handlingsplanen ska säker-
ställa kvinnligt deltagande i förhandlingar och beslutsprocesser.

Glädjande är också att den så kallade åtgärdsagendan som 
samlar civilsamhällets aktörer är större än någonsin och den har 
gett ett positivt momentum till förhandlingarna. Under mötet 
lanserades en årsbok om de åtaganden som skett under åtgärdsa-
gendan sedan 2016. Årsboken visar att 70 % av initiativen lagt 
fram nya åtaganden och att cirka hälften av dem satt utsläpps-
begränsningsmål. Att civilsamhällets aktörer är med och bidrar 
till att minska utsläppen kommer vara avgörande för att klara 
Parisavtalets målsättningar.
Regeringens pressmeddelande 18 nov om COP23

Visionsdokumentet är en omfattande argumentation för att 
satsa på bioenergi, med tydliga mål och ambitioner. 

Svebio kommentar:

Den svenska regeringen berättar på sin hemsida om att Sverige 
anslutit sig till ett initiativ från Kanada och Storbritannien under parollen 
”Powering Past Coal”, men om Biofuture Platform finns ingen informa-
tion från den svenska regeringens sida. Användningen av kol för elpro-
duktion är nästan helt borta i Sverige, medan bioenergianvändning är 
ett område där Sverige har mycket att erbjuda på den globala arenan. 
Sverige borde i olika sammanhang lyfta fram erfarenheten av att ta vara 
på bioenergi, inte minst på klimatmötena. Det kan exempelvis ske inom 
samarbetet i Nordiska Ministerrådet, som alltid har en egen monter vid 
konferenserna. 



5

Koldioxidbudgeten för 2017 en varningssignal

World Energy Outlook – fyra megatrender

Global Carbon Budget presenterade 13 november, mitt 
under COP23 i Bonn, sin årliga koldioxidbudget (www.
globalcarbonbudget.org). Redovisningen kan ses som 
en varningssignal till världens politiker. 

IEA:s chef Fatih Birol besökte Sverige 29 november och 
presenterade årets upplaga av World Energy Outlook 
2017. IEA är OECD-ländernas gemensamma energiorgan 
med säte i Paris, och bildades på 1970-talet som mot-
vikt till oljeländernas kartell Opec. 

Efter att utsläppen av koldioxid från industri och cement legat still 
åren 2014 – 2016, räknar forskarna med att utsläppen kommer att 
öka med 2 procent mellan 2016 och 2017, till 36,8 miljarder ton 
CO2. De räknar bland annat med ökade utsläpp i Kina med 3,5 
procent, och ökning i Indien med 2 procent, medan utsläppen 
minskar både i USA och EU med tiondelar av procent. Ökningen 
i Kina är oväntad med tanke på att Kinas utsläpp minskade ett 
par år i streck efter att ha ökat mycket kraftigt mellan 2000 och 
2010. Per capita ligger de kinesiska utsläppen på samma nivå som 
de europeiska, medan utsläppen i USA per capita är mer än dub-
belt så höga. Utsläppen per capita har dock minskat betydligt de 

Sveriges energiminister Ibrahim Baylan är under två år ordförande 
i IEA. World Energy Outlook är en tjock bok som beskriver ut-
vecklingen av den globala energiförsörjningen. Birol beskrev i sin 
presentation fyra megatrender:

• Den amerikanska utvecklingen av fracking-tekniken som har 
gjort USA till den odiskutabla ledaren inom olje- och gasproduk-
tion. Det har förändrat förutsättningarna för handeln med fossila 
bränslen. 

• Det mycket snabba prisfallet på solceller, som håller på att bli 
den billigaste metoden för att producera el. 

• Elektrifieringen, både av bilar och kraftigt ökad elanvändning 
för kylning. 

• Kinas fokus på miljö. President Xi Jiping har proklamerat att 

senaste femton åren både i USA och EU. Utsläppen relaterat till 
BNP minskar i alla större ekonomier. 

Kolförbränning är fortfarande den största källan för CO2-ut-
släpp, med 14,5 Gt CO2 (Gt = Gigaton, miljarder ton). Olja svarar 
för 12,5 Gt och fossilgas för 7 Gt. Utsläppen från kol minskade 
med 1,7 procent, medan utsläppen från olja och gas ökade med 1,5 
procent. Siffrorna gäller för 2016. 

När det gäller avskogning och annan förändrad markanvänd-
ning uppger man att ”utsläppet” minskade mellan 2015 och 2016. 
Det stämmer inte med en del andra uppgifter om stora kolförlus-
ter från markanvändningen på grund av det tropiska väderfeno-
menet el Nino. I förhållande till utsläppen från fossil förbränning 
och cement står avskogningen för omkring en tiondel. Samtidigt 
sker ett mer än dubbelt så stort upptag i skog motsvarande cirka 
11 Gt CO2, alltså nästan lika mycket som de totala utsläppen från 
oljeförbränning. 

Kina ska ”göra himlen blå igen”. För att klara det målet kommer 
man att satsa stort både på förnybar energi och på energieffektivi-
sering, vilket kommer att driva efterfrågan och kostnadsreduktion. 

När det gäller de kommande årens investeringar i ny elproduk-
tion räknar IEA med kraftigt sjunkande investeringar i kolkraft, 
mycket små investeringar i kärnkraft, stabila eller något ökade 
satsningar på gaskraft och kraftigt ökade investeringar i förnybar 
elproduktion, både solkraft, vindkraft och övrig förnybar elpro-
duktion. Kina kommer att öka sin produktionskapacitet med ”ett 
nytt USA” fram till 2040, och Indien kommer att installera ny 
kapacitet motsvarande hela EU:s nuvarande elproduktion.

När det gäller elfordon tror IEA att antalet elbilar kommer att 
öka från 2 miljoner idag till 300 miljoner 2040, men att det då 
kommer att finnas totalt 2 miljarder bilar. Elbilarna kommer bara 
att minska växthusgasutsläppen med en procent, bland annat be-
roende på att en stor del av elproduktionen fortfarande kommer 
att vara fossil. 

– Elbilar är inte ensamt patentlösningen på klimatfrågan, sa Fatih 
Birol. 

GLOBALA UTSLÄPP AV KOLDIOXID FRÅN FOSSILA BRÄNSLEN

De globala utsläppen stagnerade mellan 
2013 och 2015, men verkar nu öka igen. 
Siffrorna för 2015 och 2016 är preliminära, 
och osäkerhetsmarginalen är +/- 5%.

Källa: CDIAC; Le Quéré et al 2017; 
Global Carbon Budget 2017



6

Roadmap Bioenergy från IEA och FAO

Riksdagsbeslut om PFAD

Långsikt klimatstrategi i enlighet med Parisavtalet

Det handlar egentligen om flera dokument, där ett summerar vad 
som är möjligt inom el och värme och ett annat kartlägger möjlig-
heterna att använda biodrivmedel för transporter. 

IEA:s slutsatser är följande:
• Bioenergin är redan idag den största förnybara energikällan, 

som ger ungefär 50 EJ (exaJoule;1 EJ = 360 TWh). Den volymen 
kan öka till 160 EJ 2050, varav 100 EJ för el och värme. 

• Biokraft kan 2050 stå för 7,5 procent av all elproduktion, vil-
ket kräver 3 100 TWh elgenerering. 

• Bioenergin kan också stå för 22 EJ av industrins energianvänd-
ning (15%) och 24 EJ av energibehovet för byggnader (20%). 

• Biodrivmedel kan stå för 27 procent av alla transportbräns-
len 2050, och enligt IEA främst genom att ersätta diesel och flyg-
bränsle. 

• Det här kan ge en reduktion av utsläppen av koldioxid med 
4,1 Gt CO2 (1,3 Gt genom substitution i elproduktionen, 0,7 Gt i 
industri och byggnader och 2,1 Gt genom övergång till biodrivme-
del), vilket kan jämföras med de totala utsläppen av 36,8 Gt CO2 
enligt Global Carbon Project (se ovan). 

ILUC-beslutet handlar bland annat om att begränsa användningen 
av grödebaserade biodrivmedel. I samband med denna implemen-
tering har regeringen föreslagit en ny definition av restprodukt i 
den förordning som följer av hållbarhetslagen. Syftet med ändring-
en har varit att klassa om PFAD, den restprodukt som bildas vid 
raffinering av palmolja – i praktiken härsken olja som bara duger 
för bränsleproduktion. Användningen av PFAD i HVO-diesel har 
väckt kritik från miljöorganisationer, men ger också HVO-dieseln 
en förmånlig ställning inom den kommande reduktionsplikten ef-
tersom man inte behöver redovisa ursprung och markanvändning 
för restprodukter. Genom en ändring i förordningen vill regering-
en öppna för att betrakta PFAD som en samprodukt. 

Naturvårdsverkets förslag till strategi ska bygga på det klimatpoli-
tiska ramverket som riksdagen lagt fast och de styrmedel för kli-
matområdet som regeringen har beslutat eller aviserat. Regeringen 
menar att länderna måste höja sina ambitioner för att nå Parisav-
talets mål att hålla den globala temperaturökningen långt under 
två grader.

International Energy Agency, IEA, har i samarbete med 
FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, arbe-
tat fram en ”teknisk roadmap” för global utveckling av 
bioenergi. 

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott behandlade 26 
oktober ändringar i hållbarhetslagen med anledning av 
det så kallade ILUC-direktivet från 2015, som ska till-
lämpas i svensk lagstiftning. 

I klimatavtalet från Paris kom parterna överens om att 
senast under 2020 ta fram långsiktiga strategier för att 
minska utsläppen av växthusgaser. Regeringen ger nu 
Naturvårdsverket i uppdrag att utforma ett förslag till en 
svensk långsiktig klimatstrategi att lämna till FN nästa år. 

• För att klara produktionen av biodrivmedlen krävs bioråvara 
på 65 EJ, vilket kräver en odlingsyta på cirka 100 miljoner hektar. 

• Den globala handeln med biobränslen kommer att öka myck-
et kraftigt. 

• Den totala kostnaden för biodrivmedel kommer att bli mel-
lan 11 och 13 biljoner USD under åren 2010 – 2050. Den margi-
nella kostnadsökningen jämfört med att använda fossila drivmedel 
kommer dock att ligga på bara någon procent. 

• Teknik för bättre användning av bioenergi för matlagning 
behövs för de 320 miljoner hushåll som använder ved och träkol. 

Svebio kommentar: 

IEA och FAO ger en relativt optimistisk bild av möjligheterna att an-
vända bioenergi som en del av klimatpolitiken och energiomställningen, 
men underskattar ändå potentialen i flera avseenden. Tyvärr håller man 
tillbaka de konventionella biodrivmedlen i sina prognoser. Det gäller 
särskilt etanol, som är det ledande biodrivmedlet globalt idag, och som 
kan produceras till låg kostnad och med mycket bra klimatprestanda. 

Det kan låta mycket att använda 100 miljoner hektar för odling av 
energigrödor för biodrivmedel, men det är en realistisk nivå med för-
väntad ökad avkastning i jordbruket, särskilt i Afrika och Latinamerika. 
Sannolikt kommer ännu större arealer att finnas tillgängliga för energi-
produktion. 

Den föreslagna ändringen har varit ute på remiss, men utan 
någon klarläggande analys eller konsekvensbedömning. En änd-
ring av lagen kan skapa problem också för att använda andra rest-
produkter som råvara. De borgerliga partierna motionerade om 
att konsekvenserna måste utredas innan man kan införa den nya 
paragrafen, och krävde även att införandet skulle skjutas upp ett år 
till 1 juli 2018. Utskottets majoritet, och därmed också riksdagen, 
höll med beträffande konsekvensanalysen, och ställde sig bakom 
ett tillkännagivande till regeringen om detta. 

Parallellt med riksdagsbehandlingen har Energimyndigheten 
skickat ut en remiss om ändringar i sina förskrifter med anled-
ning av ändringarna i lagen. Men inte heller i denna remiss har 
man skrivit något som kan hjälpa producenterna att tolka den nya 
paragrafen. 

– Genom att Sverige nu förbereder och nästa år lägger fram sin 
långsiktiga klimatstrategi till FN hoppas vi kunna inspirera och 
uppmuntra EU och andra länder att göra detsamma, säger Isabella 
Lövin.

Naturvårdsverket ska inhämta synpunkter från Energimyndig-
heten och slutredovisa sitt uppdrag senast den 30 april 2018.

Just nu pågår FN:s årliga klimatmöte COP23 i Bonn där Fiji 
står för ordförandeskapet. Centralt på mötet blir förhandlingar 
om det regelverk som ska styra genomförandet av Parisavtalet.
(pressmeddelande från regeringen)
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Sverige och Norden fortsätter att driva utvecklingen hållbara energisystem

Världsbanken om pris på koldioxid – Frankrike, Schweiz, Kanada, Island, Kina

Det nya samarbetsprogrammet fokuserar på en fortsatt utveckling 
av det nordiska energisamarbetet mot ett hållbart energisystem, 
främst inom områdena elmarknad, energiforskning, förnybar en-
ergi och energieffektivisering. Programmet gäller fyraårsperioden 
2018–2021.

– Det nordiska energipolitiska samarbetet har utvecklats väl de 
senaste åren. Inte minst i och med utvecklingen av den gemensam-
ma nordiska elmarknaden. Det är nu viktigt att vi går vidare och 
utvecklar ytterligare, bland annat inom nordisk energiforskning, 
säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Världsbanken har under de senaste åren tillsammans med Inter-
nationella valutafonden IMF bedrivit något av en kampanj för att 
få fler länder att satsa på att sätta pris på koldioxidutsläppen och 
därmed få till stånd omställning och reduktion av utsläppen på ett 
kostnadseffektivt sätt. 

Från den nu publicerade rapporten kan man bland annat utläsa 
följande: 

• Det finns idag 47 länder eller regioner (t ex EU) som har satt 
pris på koldioxidutsläpp. Dessutom 20 delstater eller provinser. 
Det innebär att 15 procent av alla utsläpp täcks av någon form av 
pris, även om det ofta är lågt. När Kinas heltäckande system för 
handel med utsläppsrätter genomförts kommer 20 – 25 procent av 
alla utsläpp att omfattas. 

• Sverige har fortfarande världens högsta pris på koldioxidut-
släpp - cirka 140 USD/ton CO2. Närmast efter kommer Schweiz 
och Liechtenstein på 87 USD/ton. Därefter de övriga Nordiska 
länderna och Frankrike. Utöver denna lilla elit ligger inga andra 
länder över 25 USD/ton. 

• Kinas nationella utsläppshandelssystem ska sättas i sjön före 
slutet av 2017. Idag finns regional utsläppshandel i åtta industrire-
gioner, men nu ska de knytas samman och hela Kina ska omfat-
tas. Kina har inlett samtal med Korea och Japan om att samarbeta 
kring utsläppshandel. Kina är världens största utsläppare av CO2, 
och det ska bli spännande att följa utvecklingen, om den ger ett 
pris som driver på omställningen. 

• Kanada fortsätter arbetet med heltäckande prissättning av 
koldioxidutsläpp. Meningen är att alla provinser ska ha ett kol-

Den 23 november beslutar de nordiska energiministrarna 
om ett nytt samarbetsprogram på energiområdet för de 
kommande fyra åren. Samordnings- och energiminister 
Ibrahim Baylan deltar vid det nordiska energiministermö-
tet i Oslo. 

Världsbanken har gett ut årets rapport om prissätt-
ning av koldioxidutsläpp – State and Trends of Carbon 
Pricing 2017. I den här rapporten redovisar man vad 
som händer med koldioxidskatter och utsläppshandel 
globalt. 

De nordiska energiministrarna kommer vid mötet i Oslo också 
att diskutera aktuella frågor som rör den nordiska elmarknaden 
och frågor av gemensamt intresse med koppling till EU:s Ener-
giunion.

2018 är Sverige ordförandeland i Nordiska ministerrådet. Vid 
ministermötet i Oslo kommer Ibrahim Baylan att presentera de 
svenska prioriteringarna och planerna inför ordförandeskapsåret.

– Sveriges ordförandeskap kommer fokusera på att ytterligare 
utveckla det sedan många år väl fungerande nordiska energisam-
arbetet. En höjdpunkt under 2018 är det gemensamma nordiska 
värdskapet för de globala ministermötena i Malmö och Köpen-
hamn. Då får vi möjlighet att i dialog med världens energiminist-
rar och beslutsfattare driva på utvecklingen av morgondagens håll-
bara energilösningar, säger Ibrahim Baylan.
Pressmeddelande 21 november från Miljö- och energidepartementet

dioxidpris på minst 10 kanadadollar/ton (cirka 8 USD) 2018, för 
att sedan öka till 50 kanadadollar/ton 2022. En nivå på 40 USD/
ton innebär att det börjar hända saker. De provinser och territo-
rier som inte inför koldioxidskatt eller utsläppshandel hotas av att 
inkluderas i ett nationellt utsläppshandelssystem. De konservativa 
provinserna Manitoba och Saskatchewan stretar emot.

• Frankrikes snabbt ökande koldioxidskatt, som jag skrev om 
i en tidigare blogg, får inte lika stor uppmärksamhet i Världsban-
kens rapport. Det är synd. Jag tror att Frankrikes skatt kommer att 
få stor betydelse för utvecklingen i Europa. Målet är att Frankrikes 
skatt ska upp till 100 euro/ton 2023. 

• Schweiz kommer att höja sin koldioxidskatt från 84CHF/ton 
till 96CHF/ton 1 januari 2018. Då blir koldioxidskatten nästan 
100 USD, inte långt under den svenska och Schweiz befäster sin 
andraplats i ligan. 

• Singapore inför en koldioxidskatt på 7 – 15 USD/ton 2019. 
• Island fördubblar sin skatt från 12 USD/ton till 24 USD/ton 

2018. 
• Storbritanniens användning av kol för elproduktion sjönk 

med 76 procent mellan 2013 och 2016, till den lägsta nivån sedan 
1934. Världsbanksrapporten kopplar nedgången till det prisgolv 
som U.K. har inom utsläppsrättshandeln. 

En rad nya länder arbetar med olika system för utsläppspris, t ex 
Mexiko, Colombia, Chile, Sydafrika och Thailand. Världsbanken 
har gått igenom att de nationell åtaganden som gjorts inom Pa-
risavtalet, och funnit att 81 länder nämner ”carbon pricing” i sina 
rapporter. Världsbanken påstår också att 1 300 företag har interna 
koldioxidpriser när de värderar åtgärder och investeringar. Bland 
dem finns 100 av de 500 storföretag som finns med på Fortune 
Global 500 List. Det handlar om företag med en total omsättning 
på 7 biljoner dollar. I vissa fall är de interna priserna höga.

(se även Svebiobloggen 10 november)
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Nästa steg i Energiöverenskommelsen – slopade 
anslutningsavgifter för havsbaserad vindkraft

Vattenfall inleder samråd om avveckling av Ringhals 1 och 2

Energimyndigheten satsar 87 miljoner på biokraft

Sverige har goda förutsättningar för vindkraft, både på land och till 
havs. Att ta bort anslutningsavgifterna ger bättre förutsättningar 
för att den havsbaserade vindkraften kan byggas ut, vilket i sin tur 
ger fördelar för elsystemet i stort.

– Havsbaserad vindkraft är en del i att nå målet om en hundra 
procent förnybar elproduktion i Sverige till 2040. Havsbaserad 
vindkraft ger en jämnare elproduktion och har ofta en större ac-
ceptans hos lokalbefolkningen än landbaserad vindkraft, vilket är 
tydliga fördelar, säger samordnings- och energiminister Ibrahim 
Baylan.

Kostnaderna för att bygga ut vindkraft till havs är generellt hö-
gre än på land, även om kostnaderna för att etablera vindkraft till 
havs har sjunkit de senaste åren och bedöms fortsätta att sjunka. 
En stor kostnad för vindkraft till havs är anslutningsavgiften till 
elnätet.

Dessutom har en utbyggnad av havsbaserad vindkraft längs 

”Ringhals AB:s styrelse har beslutat att Ringhals 2 ska avvecklas 
2019 och Ringhals 1 år 2020. Ringhals bjuder nu in närboende, 
allmänhet och media till ett öppet samråd för att informera om 
den fortsatta nedmonteringens olika steg och ge möjlighet att ställa 
frågor.

På samrådens agenda står två huvudpunkter:
• Ringhals ansökan om förändrat miljötillstånd från drift till 

avveckling av Ringhals 1 och 2 
• Ringhals ansökan om att få anlägga ett nytt markförvar för av-

fall som är mycket lågaktivt, där tillstånd krävs enligt miljöbalken 
och kärntekniklagen

”Energimyndigheten satsar 87 miljoner kronor på ett nytt forsk-
nings- och innovationsprogram Biokraft – termisk omvandling av 
biobränslen och avfall till el och värme. Första utlysningen öppnar 
inom kort.

Programmet ska bidra till omställningen till ett långsiktigt håll-
bart energisystem genom att utveckla processer för resurseffektiv 
omvandling av biobränsle och avfall till el och värme.

Programmet omfattar forskning och innovation för exempel-
vis ökad bränsleflexibilitet, driftflexibilitet och minimal miljöpå-
verkan, men även studier om hur kraftvärmen kan bidra till ett 
helt förnybart elsystem. Inom programmet ingår även koncept för 

Regeringen har beslutat att ge Energimyndigheten i upp-
drag att ta fram förslag på hur avgifterna för anslutning till 
stamnätet för el för vindkraftparker till havs kan avskaffas. 

Vattenfall inbjuder kringboende till samråd kring avveck-
lingen av de två äldsta reaktorerna i Ringhals. Så här 
skriver man i ett pressmeddelande: 

Den 27 november gick myndigheten ut med följande infor-
mation om en forskningssatsning på biokraft:

södra Sveriges kuster fördelen att den ligger nära områden med 
stor elförbrukning och där det idag råder ett underskott på pro-
duktionskapacitet.

Slopandet av anslutningsavgifterna för havsbaserad vindkraft är 
en del av Energiöverenskommelsen, som undertecknades av Soci-
aldemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpar-
tiet och Kristdemokraterna 2016 och som utgör en långsiktig plan 
för den svenska energipolitiken.

Energimyndigheten ska redovisa uppdraget till Miljö- och en-
ergidepartementet senast den 22 februari 2018.

Svebio kommentar: 

Att ta bort anslutningsavgifterna för havsbaserad vindkraft är en 
kraftig subvention i förhållande till annan förnybar elproduktion och stri-
der mot principen om teknikneutralitet inom elcertifikatsystemet. Kost-
naden för anslutningen och de förstärkningar som behövs av elnäten 
måste bäras av någon, och det blir elanvändarna, som får högre fasta 
avgifter. 

Pressmeddelande 23 nov från Miljö- och energidepartementet

Nedmonteringen och rivningen av Ringhals 1 och 2 beräknas 
ge omkring 340 000 ton avfall. Mellan 90 och 95 procent av av-
fallet beräknas vara icke-radioaktivt och kan tas omhand genom 
konventionell avfallshantering. Till exempel planerar Ringhals att 
krossa icke-radioaktiv betong och återanvända massorna som mar-
kutfyllnad.

Kontaminerade byggnader och komponenter kommer i största 
möjliga mån att saneras från radioaktivitet innan de rivs. Det av-
fall som är mycket lågaktivt – till exempel betong, skyddskläder, 
plast, metaller - kommer troligen att placeras i markförvar på plats. 
Ringhals mål är att så lite radioaktivt avfall som möjligt ska behöva 
placeras i befintliga och planerade slutförvar.”

kombinerade processer, där el- och värme produceras tillsammans 
med biodrivmedel eller andra biobaserade produkter.

– Genom att studera biokraftens roll i energisystemet, samver-
kan mellan komponenter i en anläggning samt samspelet mellan 
en anläggning och dess omgivning hoppas vi kunna öka förutsätt-
ningarna för ett långsiktigt hållbart energisystem, säger Åsa For-
sum, tf. enhetschef.

Kommande utlysning i december
Forskningsprogrammet omfattar 87 miljoner kronor som kom-

mer att fördelas under perioden 2017-2021.
Precis som för Energimyndighetens andra forsknings- och inn-

ovationsprogram kommer en stor del av programmedlen delas ut 
till projekt genom utlysningar. Den första utlysningen planeras att 
öppna inom kort.”
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Stora prisvariationer i söder 

MARKNADERNA

Hösten har bjudit på regn, fortsatt god tillrinning i de mellersta 
och södra delarna av landet. Vattenmagasinen ligger över normalt 
vid vinterns ingång. Eftersom kärnkraften fungerar bra innebär 
det kraftigt exportöverskott, och allt pekar på en elexport uppe-
mot 20 TWh vid årets slut. De senaste veckorna har vi haft elex-
port till alla länder utom Norge. Gentemot Danmark/Tyskland 
varierar export/import beroende på vindkraftsproduktionen och 
de snabba kasten i prisnivå. De tyska elpriserna har under novem-
ber kastat mellan 0 och 120 €/MWh. Det påverkar elpriset i elpris-
område 4, södra Sverige, där spotpriserna varierar kraftigt. Elpriset 

fortsätter att ligga på en låg nivå; terminspriser för första halvåret 
2018 ligger kring 25 öre/kWh. Elcertifikaten har också parkerats på 
en låg nivå kring 6 – 7 öre/kWh. Trots de låga elpriserna ökar inte 
elanvändningen. Både faktisk användning och temperaturkorrige-
rad användning är oförändrad under den senaste 12-månaderspe-
rioden jämfört med den tidigare 12-månadersperioden. 

Priset på utsläppsrätter har under hösten stigit från omkring 5 
euro till 7 – 8 euro/ton, sannolikt en effekt av att förhandlingarna 
om ETS efter 2020 gått in i ett avgörande skede i EU och till sist 
lett till en överenskommelse. 

Oljepris nära 65 dollar
Oljepriset har klättrat stadigt ända sedan i somras, från en nivå 
kring 45 dollar/fat till nära 65 dollar (dagskurs när detta skrivs 
63:84 USD/fat för Brent-olja). Man får gå tillbaka till vintern 
2014/15 för att hitta lika höga oljepriser. Det högre priset börjar 
också synas i högre priser vid mackarna, där både bensin och diesel 
gått upp till omkring 14,50 kr/liter, medan E85 ligger på cirka 11 

kr/liter. Det betyder att det är klart lönsamt att tanka E85 om man 
har flexifuelbil. Vid årsskiftet tas skatten på E85 bort, vilket ger en 
prissänkning med 33 öre/liter. 

Även kolpriset har under det senaste halvåret ökat, från om-
kring 75 USD/ton i våras till 95 USD/ton idag. 

PELLETS 
2018

Arrangerat av:

Konferens, utställning och studiebesök på Öresundskraft

30–31 januari 2018, Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg

Mer information, program och anmälan på www.svebio.se

Bioenergi 
– Sveriges 

största 
energislag!

I samarbete med:
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PRESSMEDDELANDEN

Under tredje kvartalet 2017 ökade försäljningen av HVO-diesel 
med 24 procent jämfört med motsvarande period för 2016. An-
dra biodrivmedel har inte utvecklats positivt. Ren FAME-diesel, så 
kallad B100, backade med 32 procent. Etanol som E85 och ED95 
gick ner med 16 procent. Störst var ökningen för HVO100 med 111 
procent med säljrekord för september månad. Aldrig tidigare har 
det sålts mer än 50 000 kubikmeter en enskild månad. Rekordet 
lyder nu 52 592 kubikmeter. Det är mer än all etanol, FAME-diesel 
och biogas tillsammans. Dessutom är volymen HVO100 nu dub-
belt så stor som all FAME och hela tio gånger större än all B100.

Tredje kvartalet 2017 var den förnybara andelen av försålda 
drivmedel 20,1 procent på energibas vilket är rekord. För året 2016 
var andelen 18,5 procent. För diesel som levererades till den svenska 
marknaden för transporter var 26,4 procent på energibas biodiesel. 
Det visar Svebios analys av färsk statistik från SCB.

HVO tillverkas av en rad olika avfalls- och restprodukter, som 
tallolja från skogsindustrin och återvunna vegetabiliska och ani-
maliska oljor och fetter. FAME utgörs nästan uteslutande av raps-
diesel, RME, som tillverkas av oljeväxten raps. Biodiesel finns dels 
som rent biodieselbränsle, HVO100 och B100, dels som inbland-
ning i fossil diesel. HVO100 är Sveriges näst största biodrivmedel 
efter inblandad HVO i diesel. Många åkerier och bussbolag har 
under de senaste åren gjort stora satsningar på biodiesel.

– Den omfattande användningen av HVO minskar kraftigt ut-
släppen av växthusgaser från den svenska trafiken. Samtidigt har 
högkoncentrerad etanol och FAME tidvis belagts med skatt vilket 
sänkt försäljningen. Denna skatt tas bort vid årsskiftet. Det är vik-
tigt för att Sverige ska kunna gå mot en fossilfri transportsektor i 

21 november firar EU "European Bioenergy Day". Förnybara en-
ergikällor förväntas kunna försörja Europa med energi i 66 dagar 
2017, med så mycket som 41 dagar med enbart bioenergi. Bioen-
ergi har nått en ”all-time high” i Europa.

– Detta är en fantastisk nyhet och informationskampanjen ”Eu-
ropean Bioenergy Day" syftar till att öka medvetenheten om bio-
energins viktiga roll för energiomställningen, säger Didzis Palejs, 
vd för den europeiska bioenergiföreningen, AEBIOM.

Medan de flesta européer stöder övergången till förnybara ener-
gikällor saknar de ofta en tydlig förståelse för var EU står i denna 
process. Ta exemplet bioenergi: bioenergin är på väg att passera 
den europeiska kolproduktionen och bli den första inhemska eu-
ropeiska energikällan. Bioenergi är i dag den största förnybara en-
ergikällan inte bara i Sverige utan även i EU och globalt, men det 
är långt ifrån allmänt känt.

För att bättre förstå bioenergins roll som en förnybar energikälla 
lanserade den europeiska bioenergiföreningen AEBIOM kampan-

Pressmeddelande 2017-11-21 

Säljrekord för HVO100 biodiesel

Pressmeddelande, Bryssel, 2017-11-21 

Nu kan Europa helt försörjas med bioenergi

Sverige, ett mål som våra politiker hoppas nå en bit efter 2030. Det 
säger Svebios drivmedelsexpert Tomas Ekbom i en kommentar.

För biogas var det inga stora förändringar förutom att andelen 
fossil gas i fordonsgasen minskade kraftigt, hela 56 procent, och 
fordonsgas har nu en förnybar andel om stadigt över 90 procent.

– Vad vi nu behöver är ytterligare klarhet om de långsiktiga 
skattevillkoren för biodrivmedel, så att vi kan få igång investering-
ar i ökad svensk produktion. Vi behöver utveckla och demonstrera 
ny teknik för att göra biodiesel även av andra skogsråvaror än tall-
olja, som är en begränsad resurs, säger Tomas Ekbom.

Sverige ligger tillsammans med Finland i toppen i Europa när 
det gäller att introducera biodrivmedel. De flesta av EU:s med-
lemsländer ligger långt från målet 10 procent förnybara drivmedel 
2020.
LEVERANSER AV DIESELBRÄNSLEN FÖR  
TRANSPORTER TREDJE KVARTALET 2017

Bränsle Volym (m3)

Diesel, totalt 1) 1 488 471

Låginblandad FAME 65 502

Ren FAME (B100) 14 144

Totalt FAME 79 646

Låginblandad HVO 226 100

Ren HVO (HVO100) 142 535

Totalt HVO 368 635

Totalt Biodiesel 448 281

1) Leveranser för transport via bensinstationer och övriga leveranser

jen, ”European Bioenergy Day”, som under året sprids i 20 eu-
ropeiska länder tack vare stöd från nationella och internationella 
bioenergiföreningar och intressenter.

Kampanjen "European Bioenergy Day” använder sig av tanke-
väckande analogier för att förklara var EU står vad gäller utveck-
lingen av förnybara energikällor, framför allt bioenergi. Att dela 
prognosen för Europas energibehov 2017 efter energislag och över 
kalenderåret gör det klart: Europa är fortfarande beroende av fos-
sila bränslen och kärnkraft de första 299 dagarna. Därefter följer 
förnybar energi med 66 dagar ren energi - med bioenergi i 41 dagar 
från 21 november till årets slut. Det är på detta symboliska datum 
som AEBIOM har valt att fira "European Bioenergy Day” - och 
den positiva nyheten att sedan införandet av direktivet om förnybar 
energi 2008 så har ”European Bioenergy Day” har aldrig inträffat så 
tidigt. Detta uppmuntrande resultat kommer att uppmärksammas 
och firas under konferensen ”European Bioenergy Future Confe-
rence” som äger rum i Bryssel den 21-22 november 2017. FORTS 4
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Svebio har anställt Karolina Norbeck på en nyinrättad tjänst som 
programdirektör för kraftvärme och fjärrvärme på Svenska Bioen-
ergiföreningen, Svebio.

– Nu ökar vi vårt engagemang inom kraft- och fjärrvärmeområ-
det för att fånga upp medlemmarnas önskemål och utmaningar. Vi 
anställer Karolina Norbeck för mer dialog och samverkan i projekt 
som skapar bättre förutsättningar för hållbar biokraft- och värme-
produktion, säger Gustav Melin vd på Svebio. 

Det behövs en stor andel biokraft för att klara effektbehoven i 
ett förnybart energisystem. Svebios mål för Sverige är 10 GW effekt 
biokraft som kan generera 40 TWh elenergi om året.

Pressmeddelande 2017-11-09 

Svebio nyanställer för kraftvärmefrågor
Karolina Norbeck är utbildad civilingenjör i kemiteknik och 

kommer närmast från en tjänst på Einar Mattsons Byggnads AB 
där hon varit ”Chef Energi”. På Einar Mattson har Karolina byggt 
upp en enhet inom fastighetsenergi på tio personer. Karolina har 
skapat nya lönsamma koncept och ramar inom energiarbetet samt 
rekryterat energispecialister, drifttekniker och driftoptimerare. Ka-
rolina har tidigare bland annat arbetat på WSP, Ragnsells Miljö-
konsult, Vattenfall och Göteborg Energi.

Karolina Norbeck tillträder sin tjänst på Svebio den 1 januari 
2018.

– Genom att skapa ett tillfälle att fira ”European Bioenergy 
Day” vill vi påkalla allas uppmärksamhet på en ofta försummad 
föregångare för den förnybara energiomställningen”, säger Didzis 
Palejs, vd för Latvian Biomass Association (LATbio) och vd för 
AEBIOM och fortsätter:

– Bioenergi representerar en mängd olika material och tekni-
ker som även levererar sociala och miljömässiga fördelar. Det finns 
utrymme att leverera ännu mer bioenergi på ett hållbart sätt. Vi 
bör alla se fram emot att kunna fira ”European Bioenergy Day” 
tidigare varje år och signalera en välbehövlig befrielse från fossila 
bränslen.

Enligt AEBIOM bör bioenergisektorn sträva efter att flytta 

fram detta datum till oktober senast 2030, och nå RES-målet på 35 
procent - med bioenergi som fortsätter att spela en central roll. Då 
bioenergin för närvarande baseras på en stor mängd olika råvaror, 
som träpellets och flis, halm, vegetabilisk olja, gödsel, jordbruks- 
och organiskt avfall, kan bioenergin nå målet på många olika sätt – 
som även inkluderar okonventionella material och innovativ tek-
nik. Av den här anledningen kan man på kampanjens webbplats 
www.europeanbioenergyday.eu läsa 41 inspirerande bioenergihis-
torier, delta i en frågesport för att testa sin kunskap om EUs ener-
giövergång och ta del av kreativa jämförelser - så att både experter 
och nybörjare kan få ett nytt perspektiv på bioenergi.
http://www.europeanbioenergyday.eu/

Föreskrifter om hållbarhet för biodrivmedel
Vi avstår från att kommentera de föreslagna ändringarna och 

anvisningarna beträffande rapportering, då vi inte själva är rappor-
terande företag, utan bevakar frågan på en övergripande generell 
nivå. 

Vi stödjer förslaget om att använda svensk elmix istället för 
nordisk elmix. 

När det gäller frågan om definition av restprodukter noterar vi 
att Energimyndighetens förslag till föreskrifter inte skapar någon 
klarhet. Den av regeringen föreslagna nya 3a § i Hållbarhetsför-
ordningen citeras, men utan att Energimyndigheten klarlägger vad 
som menas med ”lågt värde” eller ”lågt utfall i mängd”. Eftersom 
detta inte heller utretts i samband med remissbehandlingen av den 
ändrade paragrafen kvarstår oklarheten kring hur tillägget ska tol-
kas. Vi noterar att Riksdagen gett regeringen ett tillkännagivande 
om att en konsekvensanalys måste göras innan ändringen i förord-
ningen genomförs. 

Vi inser att man vill genomföra förändringen för att kunna 
omklassificera PFAD från att vara restprodukt till att vara sam-
produkt. Men den nya paragrafen kan också leda till att klassifice-
ringen av andra restprodukter påverkas. Det är därför angeläget att 
tolkningen av den nya paragrafen klarläggs, och denna tolkning 
måste framgå i Energimyndighetens föreskrifter och vägledning 
för att skapa rättssäkerhet för de berörda företagen. 

REMISSVAR

Svebio yttrade sig den 27 november om ett förslag till revi-
derade föreskrifter om rapportering av biodrivmedel enligt 
Hållbarhetslagen. Vi återger hela yttrandet: 

Förslaget till föreskrifter utgår från implementeringen i svensk lag-
stiftning av de ändringar i Förnybartdirektivet som föranletts av 
det så kallade ILUC- direktivet. Svebio har i ett tidigare remissytt-
rande till Miljö- och energidepartementet (19 april 2017) lämnat 
synpunkter på denna implementering. Som vi noterade i det ytt-
randen kommer de ändringar som nu genomförs i lag, förordning 
och föreskrifter sannolikt att åter ändras vid implementeringen av 
det nya Förnybartdirektivet (RED II) som kommer att gälla från 
2021. De ständiga förändringarna av regelverken och villkor för 
biodrivmedel skapar osäkerhet och håller tillbaka nödvändiga in-
vesteringar i ny produktion. 

De preciserade definitionerna av råvara utifrån Förnybartdirek-
tivets annex IX saknar betydelse i Sverige eftersom vi inte tillämpar 
dubbelräkning i våra styrsystem. Däremot har det betydelse för 
redovisningen av förnybartandelen enligt EU-målet 2020. Men 
eftersom Sverige med råge uppfyller målet även utan dubbelräk-
ning är det också på denna punkt en överflödig redovisning. Re-
gelverket är ett bra exempel på hur felaktiga styrmedel på EU-nivå 
tvingar fram byråkrati i medlemsländerna utan att detta ger kli-
matnytta eller samhällsnytta. 
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NORRBOTTENS LÄN

Stor miljösatsning hos Shorelink i Piteå
Shorelink tar ett stort steg i sitt miljöarbete och byter successivt ut 
bränslet i koncernen till fossilfritt. Piteå blir första terminalen med 
att genomföra bytet. 

Shorelinks verksamheter i Piteå, Luleå, Kalix och Skellefteå 
förbrukar nästan en miljon liter bränsle per år och av dessa står 
terminalen vid Haraholmens logistikcenter för nästan hälften av 
förbrukningen. 

Hur många fordon handlar det om? 
– I Piteå har vi drygt 100 fordon, säger Ola Isaksson, affärsom-

rådeschef Shorelink. 
Bytet till HVO är ett steg i en långsiktig satsning för att minska 

miljöpåverkan. Den senaste stora förändringen kom när man in-
vesterade i två eldrivna kranar för fem år sedan. Bara kranbytet 
räknar man med att det har sparat in 600 000 liter drivmedel. 
Ur Piteå-Tidningen 2017-11-14 

Hotat biogasprojekt söker tung aktör
Klockan tickar obönhörligt ner för Piteå biogas AB. 2019 går bo-
lagets miljötillstånd ut och senast till våren måste en ekonomiskt 
tung aktör ha hittats för att projektet ska ha en chans att överleva. 

Att projektera och bygga en biogasanläggning är kostsam, upp-
skattningsvis någonstans mellan 55 och 60 miljoner kronor. För att 
kunna ta nästa steg, att över huvud taget komma igång krävs att en 
större aktör visar sitt intresse. 

– Vi har ingen sådan i dagsläget, säger Björn Olofsson ordfö-
rande i biogasbolaget. 

Nu står Piteå biogas AB vid ett vägskäl. Det miljötillstånd som 
bolaget har löper ut 2019. 

– Kostnaden för tillståndet tickar på. Det kostar cirka 30 000 
kronor per år, säger Björn Olofsson. 
Ur Piteå-Tidningen 2017-11-27

JÄMTLANDS LÄN

Hela tåg med biobränsle från Sveg
Green Cargo har ett långt samarbete med Stora Enso Bioenergi 
och Trätåg för transporter av biobränsle från flera orter till värme-
kraftverk i Sverige. 

Under 2018 kommer man att köra från Sveg till Fortum Värmes 
biokraftverk i Värtan.

11-12 november genomfördes den första testleveransen med ett 
helt tåg. Testet gick enligt planerna. 
Ur Jämtlands Tidning 2017-11-17

Gelab i Gäddede tog hem order på 70 miljoner
Gäddedebaserade teknikbolaget Gelab tar hem en order på 70 mil-
joner kronor från Inresol. 

Gelab ska tillverka elektroniksystem och kablage till en ny sorts 
biobränslegenerator om tillverkas av Inresol. Det skriver Gelab i 
ett pressmeddelande.

”Gelab har under flera års utvecklingsarbete visat sig vara en 
kunnig och pålitlig partner. När vi nu går in i högvolymproduk-
tion så är det glädjande att Gelab visat sig vara internationellt kon-
kurrenskraftiga”, skriver Inresols vd Stefan Larsson Mastonstråle i 
ett pressmeddelande. 
Ur Östersunds-Posten 2017-11-29

Hundratals nya jobb skulle skapas  
– nu finns bara etanolfabrikens rester kvar

Det skulle bli ett lyft för Sveg och Härjedalen. NBE Sweden, ett 
bioenergikombinat där etanol från cellulosa skulle utvinnas. 2,5 
miljarder kronor skulle projektet gå löst på och hundratals jobb 
skulle skapas.

Nu vill kommunstyrelsen att bolaget likvideras och tillgångarna 
fördelas i förhållande till nuvarande ägarandel. Under åren 2007-
2012 genomfördes förstudier och därefter uppfördes en pilotan-
läggning för etanoltillverkning. Några av landets främsta forskare i 
ämnet från Lunds universitet deltog i försöken.

Mellan 2009-2010 genomfördes cirka 200 försök med tallflis och 
industrihampa som råvara. Även ett växthus med tomatodling upp-
fördes i anslutning till anläggningen. Växthuset står kvar och är det 
enda synbarliga minnet av etanolprojektet i NBE Swedens regi.

För närvarande bedrivs ingen verksamhet i bolaget. De kine-
siska huvudägarna National Bio Energy har erbjudit Härjedalens 
kommun att köpa deras aktier. 
Ur Sveg.se 2017-11-10

Planerna på bioenergifabrik  
i Härjedalen skrotas
De storstilade planerna på ett bioenergikombinat i Härjedalen ser 
ut att gå i graven. Kommunstyrelsen har beslutat att förespråka en 
likvidering av NBE Sweden AB, ett företag där kommunen äger 10 
procent av aktierna. 

2008 när försöksanläggningen invigdes av landshövdingen Britt 
Bohlin så fanns förhoppningar om miljardinvesteringar och hund-
ratals jobb till Härjedalen.

I slutet av september i år uppgick det egna kapitalet till 181 000 
kronor och det finns inga immateriella värden som patent eller 
know-how med mera. 
Ur Östersunds-Posten 2017-11-27

BIOENERGI I PRESSEN
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VÄRMLANDS LÄN

Klimatsmart är också lönsamt
Den nya sortens elcykel, Rawbike, och de finurliga trattarna som 
kan användas för återvinning av matolja visar att det här med mil-
jötänk faktiskt fungerar även som affärsidé. 

– Vi är ett år gammalt företag, berättar Stefan Henriksson från 
Rawbike. Anledningen till vår satsning på elcyklar eller elmopeder 
är att det fanns för tråkiga alternativ på den marknaden. 

På torget fanns på flera bord en sorts trattar som delades ut till 
folk. Det handlade om att få hushållen att börja återvinna matolja 
för att bli biodiesel. 

– Jag började för tre år sedan här i Munkfors, berättar mannen 
bakom trattarna, Farzin Raissi. 

– Sedan satsade jag på hela Värmland och har gjort avtal med 
kommuner, restauranger och hotell. 

– Allting går till Norrköping där vi raffinerar. Jag har en liten 
biodieseltillverkning i Munkfors och min biodiesel används till att 
göra asfalt och Skanska Asfalt köper det av mig, berättar Farzin 
Raissi. 
Ur Länstidningen Värmlandsbygden 2017-11-03 

ÖREBRO LÄN

Flisföretag vänder trend med nya maskiner
Det har gått trögt de senaste åren för Maskinflisning Laxå AB, 
men nu ska det bli ändring på det. 

Bolaget har under flera år redovisat en sjunkande omsättning 
men med en ny ledning, ny styrelse och en maskininvestering vill 
man vända på skeppet. Lotta Elmfeldt rekryterades som vd för 
bolaget för ett år sedan för att börja turn around-projektet, nu har 
man köpt två nya maskiner från Vermeer Viking för sammanlagt 
mellan 10-15 miljoner kronor. 

– Vi hoppas på en omsättningsökning på mellan 35-40 procent, 
säger Lotta Elmfeldt till DirektKontakt Skog. 

Maskinflisning i Laxå jobbar på uppdrag främst inom fyra olika 
branscher - värmeverk, återvinningscentraler, skogsbolag och såg-
verk/massabruk. Uppdraget består i att omvandla trävirke till bio-
bränsle, genom bland annat flisning och krossning. 

Hantering av returträ, exempelvis lämnade träprodukter från 
en återvinningscentral, är någonting som Laxå Maskinflisning rik-
tar in sig än mer på i och med köpet av de nya maskinerna. 
Ur DirektKontakt Skog 2017-11-09

Ett tåg kommer lastat
I söndags började tåg med skog från Bergslagen rulla till Fortums 
kraftvärmeverk i Värtan, världens största biokraftvärmeverk i 
stadsmiljö. 

– Leveranserna av biobränsle från skogarna i Bergslagen till 
Stockholms invånare är ett exempel på vårt bidrag till bioekono-
min, säger Peter Sondelius, vd för Stora Enso Bioenergi. Det är 
första gången Stora Enso kör bränsleflis från Hällefors med tåg. 
Företaget räknar med att köra 20 tåg under 2018. 
Ur Land Lantbruk 2017-11-17 

Fjärrvärmeverket i gång  
– utbyggnad sker i tre steg
Nu är det nybyggda fjärrvärmeverket i Guldsmedshyttan i gång. 
Basen för uppvärmningen i anläggningen är spillvärme från Glo-
bal Castings samt en pelletspanna. 

– Global Castings levererar spillvärme till oss som vi om-
vandlar till fjärrvärme och sedan levererar vi fjärrvärme till Global  
Castings, berättar Jens Isemo, vd för Linde Energi. 

I fjärrvärmeverket har även en pelletspanna monterats och den 
används som ett komplement till spillvärmen. Och i anslutning 
till hela värmeanläggningen finns en ackumulatortank som rym-
mer 500 kubikmeter vatten. 

– Vi vet inte exakt ännu hur mycket pellets det kommer att 
behöva eldas under ett driftsår, vi är ju i ett startskede fortfarande, 
men vi räknar med att det kommer att förbrukas mellan 1 000- 
1 500 ton pellets per år, säger Fredrik Jansson, driftsansvarig värme 
för Linde Energi. 

År 2016 beviljades satsningen ett investeringsstöd från Klimat-
klivet av Naturvårdsverket på 1,8 miljoner kronor i satsningen.

Nu ska fjärrvärmenätet i Guldsmedshyttan successivt byggas ut 
i Guldsmedshyttan och Storå. 
Ur Nerikes Allehanda 2017-11-22

Snart kan hästgödsel bli värme i elementen
Energibolaget Fortums pilotprojekt har nyss startat. Om allt fung-
erar så ska gödsel från hästgårdar bli till värme i hus och villor.

– Istället för att gödslet ligger och förfars någonstans så kan 
vi förbränna det och göra värme för Hälleforsborna, säger Håkan 
Andersson på Hällefors Värme AB. 

Numera klassificeras hästgödsel som biobränsle inom EU och 
det har blivit möjligt att använda det i energiproduktionen. 

Johanna Reidarsdotter driver en hästgård i Lindesberg. De 12 
hästar som finns på gården producerar tillräckligt för att kunna 
värma upp sex villor under ett helt år.   
Ur SvT Nyheter Örebro 2017-11-19

Värmande samarbete invigt med nya verket
– För nära tre år sedan inledde vi diskussionerna med Global Cas-
tings om detta projekt. Och sommaren 2016 kunde vi skriva ett 
avtal. Och då hade vi redan fått ett beviljat stöd från Naturvårds-
verket på 1,8 miljoner kronor för denna satsning, berättar Jens 
Isemo, vd på Linde Energi. 

Hela projektet började med att Global Castings behövde upp-
gradera sitt värmesystem. Företaget hade gamla oljepannor som de 
behövde byta ut. 

Uppgörelsen går ut på att spillvärme i vatten från produktionen 
på Global Castings skickas till en ackumulatortank. Detta vatten 
värms även upp hos Linde Energi via pelletseldning för att önsk-
värd temperatur på vattnet ska uppnås. 

– Med denna satsning beräknas utsläppet av koldioxid via olje-
eldning minska med 1 000 ton på ett år, säger Jens Isemo. 
Ur Nerikes Allehanda 2017-11-29
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VÄSTMANLANDS LÄN

Fagerstas värmecentral miljonsatsar
Craboverket ger större delen av Fagersta värme och nu ska en 
mångmiljonsatsning göra anläggningen fossilfri. 

Styrelsen för VB Energi, bolaget som driver Craboverket, har i 
år antagit målet att anläggningen senast år 2020 bara ska använda 
fossilfria bränslen. I dag är 97 procent av bränslet fossilfritt - men 
för att komma åt de sista procenten krävs satsningar. 

I slutet av 2018 planerar VB energi att en ny pelletspanna ska 
stå färdig vid Craboverket - till en kostnad av omkring 13 miljoner 
kronor.

– Vi kommer att använda den mitt i vintern, då räcker bioolje-
pannan längre, säger Christer Johansson, värmechef på VB energi. 

Hela 15-20 procent av den totala energin som används i Fager-
stas fjärrvärmesystem kommer från två av industrierna: Seco Tools 
och Fagersta Stainless. 

Den största delen av energin bildas i biopannan. En vinterdag 
kan den förbränna flis från sju hela långtradare med virke. 
Ur Fagersta-Posten 2017-11-03

Nu kan Sala erbjuda  
100 procent förnybar diesel
På måndagseftermiddagen invigdes den första HVO-macken i 
Sala. Det går därmed att tanka 100 procent förnybar diesel i Sala. 
– För mig är det viktigt att det ska vara enkelt att vara klimatsmart, 
då är vad vi fyller i bilen en av de delarna, sade Carola Gunnarsson 
(C), kommunstyrelsens ordförande i sitt invigningstal. 

Det var den 25:e HVO-macken i Sverige som invigdes på  
Fabriksgatan i Sala på måndagen. 

HVO-macken i Sala är till största delen finansierad av Klimat-
klivet (Naturvårdssverket). Sala-Heby Energi har också samarbetat 
med Energifabriken. HVO importeras från Finland.

HVO-macken på Fabriksgatan är öppen för alla. Man måste 
dock ha ett tankkort för att kunna tanka, det kan beställas hos 
Sala-Heby Energi. 
Ur Sala Allehanda 2017-11-22

15 ton tungt tak lyfts tolv meter
I veckan lyftes ett 135 kvadratmeter stort tak, med en vikt på cirka 
15 ton, tolv meter upp i luften för att placeras på en ny byggnad i 
Saladamm. Det är Åby Agro som gör en stor satsning med en ny 
spannmålstork med biobränsleeldad varmluftspanna. 

– Att kunna gå över till bioenergi var viktigt för oss. En av 
grundpelarna i den här satsningen var att komma bort från oljan, 
säger Håkan Johansson. 

Cirka 30 kubikmeter olja hade gått åt till att driva den nya 
spannmålstorken. I stället kommer den att drivas av uppskatt-
ningsvis 350-400 kubikmeter flis. 

Åby Agro tröskar 490 hektar och i år kördes 1 800 ton spannmål 
till Lantmännen.

Det är Akron som är leverantör av spannmålstorken med bio-
bränsleeldad varmluftspanna till Åby Agro. 

Anläggningen ska vara helt klar sommaren 2018. 
Ur Sala Allehanda 2017-11-03

UPPSALA LÄN

Ny vd för kommunala hamnbolaget
Vallentunabon Peeter Nömm blir ny vd på hamnbolaget Hargs 
Hamn AB. Östhammars kommun är största ägare i Hargs Hamn 
AB, som är en bulkhamn där många olika gods hanteras. 

Peeter Nömm har tidigare jobbat med internationell försälj-
ning, affärsutveckling och företagsledning. Bland annat har han 
varit Key account manager vid DHL Express under flera år. Han 
kommer närmast från en chefstjänst vid Colfax Fluid Handling. 

Fasta bränslen som flis, bark, pellets, bränsleved, torv och avfall 
är viktiga produkter för hamnen, liksom timmer och massaved. 
Ur Upsala Nya Tidning 2017-11-03

Drabbade av sot tror inte på provtagning
Sotet som landade i trädgårdar i Tallbacken, Älvkarleby, i mitten av 
september kom inte från Bionärs värmepanna visar provtagningar. 
Boende i området tror dock inte på den analysen. - Proverna togs 
18 dagar efter nedfallet och då hade regn sköljt bort sotet, säger 
Kent Leandersson 

Söndag 17 september upptäckte boende i Tallbacken att det på 
bilar, postlådor och altantak fanns sotprickar. De klagade till kom-
munen och Bionär Närvärme AB lät sedan analysera sotresterna. 
Ett laboratorium kom fram till att den troliga källan till sotprick-
arna var utsläpp från fordon. 
Ur Arbetarbladet 2017-11-29 

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Regionens bilar ska bli fossilfria
När Region Östergötland ska köpa nya tjänstebilar framöver är det 
biogas som står överst på listan. På onsdagen antog regionstyrelsen 
en drivmedelsstrategi som ska vara vägledande för kommande for-
donsupphandling. 

Region Östergötland har som mål att regionen ska vara klimat-
neutral år 2020.

I dagsläget rullar 300 tjänstefordon inom regionen varav 85 pro-
cent drivs med fossil diesel. 

Vinsterna med biogas är flera enligt regionen, bland annat är 
den viktig för lantbruket, miljön, svensk teknikutveckling, ener-
gitryggheten, den cirkulära ekonomin med mera. Dessutom bidrar 
biogasen till att den ekonomiska omsättningen kring drivmedel 
stannar i Östergötland. 
Ur Norrköpings Tidningar 2017-11-08
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VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Studiebesök på värmeverket 
Intresset för Skövde Värmeverks biobränsleeldade kraftvärmeverk 
är stort. När Skövde Tekniska förening inbjöd sina medlemmar till 
ett studiebesök blev intresset så stort att man fick ordna två besöks-
tillfällen. Totalt ett femtiotal personer deltog. Under ledning av 
Håkan Johansson och Åke Harder fick man en ingående informa-
tion om investeringskostnader, bränsle/bränslebehovet samt fram-
tida planer inte bara för Block 4 utan även för övriga värmepannor 
som ingår i fjärrvärmesystemet. 
Ur Skaraborgs Läns Allehanda 2017-11-02

Biobränsle i kommunens bilar
Centerpartiet fick igenom sin motion om att kommunens dieselbi-
lar ska tankas med HVO, en diesel som framställs av vegetabiliska 
oljor. 

– Det är viktigt att kommunen går före, säger Kjell Gustafsson 
från Centerparitet som tackade för en snabb behandling. 

Bifall till motionen betyder att alla kommunens diselbilar och 
alla de diselbilar som kommunens helägda bolag har ska tankas 
med HVO-diesel. 
Ur Nya Lidköpings-Tidningen 2017-11-03

Testar om metanol kan  
göra sjöfart miljövänligare
Just nu pågår ett miljöprojekt i Göteborgs hamn som handlar om 
att utforska om båtar kan drivas med metanol. 

Bakom projektet står bland andra Scandinaos, Sjöfartsverket, 
Trafikverket och Methanol Institute. Det är Sjöfartsverket som till-
handahåller den lotsbåt som har konverterats.

Driftsmässigt är den precis som en vanlig diesel, men ljudbilden 
och komforten är bättre, säger civilingenjören Patrik Molander, 
som ingår i gruppen för Green Pilot-projektet.

Metanol lämpar sig bra för mindre fartyg som exempelvis lots-
båtar eller vägfärjor eller mindre passagerarfartyg, säger Patrik Mo-
lander.
Ur ETC Göteborg 2017-11-04

Skövde släpper ut mest koldioxid
Skövde släpper ut cirka elva ton koldioxid per år. Det är mest 
bland kommunerna i Skaraborg, tredje mest i länet och 22:a mest 
i hela Sverige. Detta trots att växthusgasutsläppet i kommunen har 
minskat med 27 procent på tio år. 

Det är nyhetsbyrån Siren som granskat hur mycket växthusga-
ser som släpps ut från landets kommuner. 

Att Skövde kommun har höga utsläpp är inget som direkt för-
vånar miljöstrategen Sari Strömblad. 

– Vi har höga utsläpp för vi har de industrierna som släpper ut 
växthusgaser.

Skövde har landets största punktutsläpp i och med Cementa, 
men en sådan industri måste också få ligga någonstans. 
Ur Skaraborgs Allehanda 2017-11-06

Fossilfria färjor i Öckerö
Resan mot en fossilfri framtid har startat och Öckerö är med på 
tåget, eller ska vi säga färjan. Kommunen äger redan vindkraftverk, 
har värmepumpar i sina bostäder, elektiska tjänstebilar.

På de 26 000 turer som årligen görs av färjorna på Hönöleden, 
landets största färjeled, åtgår ungefär 2 100 000 liter olja, vilket ger 
nästan 6 000 ton fossilt koldioxidutsläpp per år. År 2016 gick kom-
munens egen färja som kör för Västtrafik över till ett biobränsle, 
kallat HVO, och nu följer Trafikverket efter med sina. I september 
bytte färjorna på Hönöleden bränsletyp. De kör numera på det 
fossilfria och förnybara biobränslet HVO. Bränslet tillverkas av av-
fall och andra restprodukter. 

– Förändringen innebär en minskning av utsläpp av fossilt kol-
dioxid med upp till 85-90 procent, cirka 30 procent färre partiklar 
och cirka 10 procent mindre kväveoxider. 
Ur Torslanda Tidningen 2017-11-15

Klimatfrågan tuff utmaning  
för flygbranschen
– Vårt mål är noll fossilt utsläpp från flygplatsens egen verksamhet, 
som vi ska nå 2020, säger Charlotte Ljunggren. 

– Det är ett spetsigt, fräckt mål och vi visste inte hur vi skulle 
nå det när vi satte det, säger Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör 
och visar upp den brant fallande kurvan för ton koldioxidutsläpp 
för flygplatsen.

2005 var det över 12 000 ton fossilt koldioxidutsläpp, för 2017 är 
utsläppsmålet drygt 3 000 ton.

– Vi har stort fokus på att jobba hållbart. Vi konstaterade att 
Swedavias flygplatser måste städa framför egen dörr, innan vi går 
ut och kravställer andra, säger hon.

En av de absolut viktigaste punkterna är att få igång storskalig 
produktion av fossilfritt flygbränsle.

– Vi måste hjälpas åt med att säkerställa att vi får till produktio-
nen av fossilfria flygbränslen, jag skulle gärna se någon sådan tanke 
i Västsverige, säger hon.
Ur Göteborgs-Posten 2017-11-22

JÖNKÖPINGS LÄN

Främste entreprenören
Niclas Jonsson från Vrigstad, vd för den snabbt växande koncernen 
Böta Kvarn-gruppen, är östra Sveriges främsta entreprenör. 

Vrigstadbon Niclas Jonsson, vd för Böta Kvarngruppen och grun-
dare till Böta Kvarn bränslepellets AB, har utnämnts till östra Sveriges 
främsta entreprenör i regionfinalen av EY Entrepreneur of the year. 

– Det här var något jag verkligen inte hade räknat med. Av 900 
företagare så är jag en av Sveriges sex bästa. Det känns helt overk-
ligt och alldeles fantastiskt, säger han. 

I dag leder Niclas Jonsson en koncern med åtta bolag som 
specialiserat sig på allt från pelletsproduktion till byggnation av 
energianläggningar, och är ett av Sveriges ledande företag på ener-
gikonverteringar. 

– Vi arbetar med koldioxidreducering, och byter ut fossila 
bränslen mot biobränslen. 

Koncernen har gjort en jätteklättring. På mindre än tre år har 
man ökat sin omsättning från 20 miljoner kronor till 400 miljoner, 
och antalet anställda har gått från tolv till över hundra. 
Ur Smålands-Tidning 2017-11-23 
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KRONOBERGS LÄN

Karina brinner för aska
– Just nu sågar vi på den gren vi sitter, och vi måste börja be-
tala tillbaka vår skuld till skogen, säger Karina Pedersen, delägare 
i Askungen Vital AB i Markaryd, företaget som sluter kretsloppet 
i skogen genom att återföra aska. 

Karina och Henrik Pedersen är sedan ett år tillbaka ägare till 
Askungen Vital AB. Företaget köpte de av Henriks far och mor Bo 
och Monica Pedersen efter att ha varit anställda under många år. 

Askungen vital har under åren tagit initiativ för att det ska tas 
fram ett regelverk för användning av aska inom skogsbruket, och 
att det ska ställas krav på markägare att återföra näring till skogen. 
I dag finns endast rekommendationer. 

Karina säger att hon tror att bränsle från skogen är ett bra al-
ternativ för framtiden, tillsammans med vindkraft och solenergi. 

– Men då måste vi också bevara det, och återföra det vi lånar 
från skogen. 

– Vi finns från Ystad i söder till Karlstad och Örebro i norr. 
Våra upplag finns nära våra största kunder, som Kalmar Energi 
och Jönköpings Energi. I Kronoberg och Skåne har vi många små 
producenter, berättar Karina. 

Askungen Vital har även Eon Älmhult som kund, och Karina 
berättar att Eon är den enda av de stora nationella energibolagen 
som återför aska till skogen i större omfattning. 

– Solör Bioenergi som har tagit över många av E.ONs småverk 
är även de duktiga på att återföra aska till skogen. 
Ur Smålänningen 2017-11-16

KALMAR LÄN

Utsläppen minskar i kommunen
De senaste tio åren har utsläppen av växthusgaser minskat i nästan 
alla svenska kommuner. I Emmaboda har utsläppen minskat med 
30 procent, vilket är en av de största minskningarna i länet. 

– När kommunen började använda biobränsle för uppvärm-
ning minskade utsläppen rejält, säger Lars Sjögren som är driftin-
genjör på Emmaboda kommun. 

Kommunens arbete för att minska utsläppen av växthusgaser 
innefattar dels en successiv modernisering av äldre bilar, solcells-
anläggningar på flera håll i kommunen och framtida plan för att få 
bort fossilberoende fordon. 
Ur Östra Småland 2017-11-07 

HALLANDS LÄN

Sjöpungar kan rena fjorden
Socialdemokraten Kent Stenhammar vill odla sjöpungar i fjorden, 
för att minska övergödningen i havet. Det föreslår han i en motion 
som nu lämnas till fullmäktige.

Kungsbackafjordens inre delar lider sedan många år av övergöd-
ning. Kväveutsläpp från både avlopp och odlingsmark tar sin väg 
ner till havet, som drabbas av döda bottnar. Ett sätt att minska 
övergödningen är att starta en försöksodling av sjöpungar, skriver 
Kent Stenhammar (S). 

Eftersom sjöpungarna binder närsalterna kan de sedan skördas, 
och användas som biomassa och gödningsmedel på åkermark.
Ur Kungsbacka-Posten 2017-11-22

Framsteg inom fjärrvärme
Fjärrvärmepriserna i Falkenberg har gjort en resa neråt. Tidigare 
var kommunen en av dem med högst fjärrvärmekostnad i landet. 
Nu tillhör Falkenberg den billigare tredjedelen. 

– Vi har en bättre bränslemix, eldar mer flis och pannorna går 
bättre, säger han. 

Förr sotades pannorna manuellt, nu går det automatiskt och 
görs bara en gång per säsong. Då blir det kortare stopp. 

Flisen som eldas kommer från skogarna runtomkring, det eldas 
lite bioolja och lite gas också. 

Falkenberg energi kör 99 procent biobränsle i sin fjärrvärme.
Prissänkningarna på fjärrvärme i Falkenberg har gjort energi-

slaget konkurrenskraftigt igen, vilket har gjort att det tillkommit 
nya kunder. 
Ur Hallands Nyheter 2017-11-21

Tönnersjö – en trakt som växer
Tönnersjö strax öster om Halmstad är en ort där det växer i dub-
bel bemärkelse. Tönnersjö Plantskola är landets ledande allé- och 
parkträdproducent medan det på Tönnersjö Trädgård odlas vackra 
blommor och krukväxter. 

I växthusen står just nu cirka 100 000 julstjärnor på tillväxt.
Tönnersjö Trädgård är en i dubbelt avseende blomstrande affär. 

Här odlas det prydnadsväxter året runt i sammanlagt elva växthus 
modell större med en total yta av cirka 10 000 kvadratmeter under 
glas. Bolaget har åtta årsanställda och en stigande omsättning på 
12 Mkr. 

Tönnersjö Trädgård är en modern och miljövänlig odlingspro-
ducent med digitaliserade klimat- och bevattningsanläggningar. 
På senare år har man gjort en rad investeringar, som nya växthus, 
logistikhall och värmeanläggning med övergång från fossilt till 
biobränsle, till en total kostnad av cirka 10 Mkr. 
Ur Hallands Affärer 2017-11-15
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SKÅNE LÄN

Simris först med förnybart energisystem
Simris, utanför Simrishamn i Skåne, är Sveriges första samhälle 
med lokalt energisystem och som försörjs med sol- och vindenergi. 

Det är elbolaget Eon som driver ett pilotprojekt där Simris in-
vånare testar att vara självförsörjande på el från solceller, ett vind-
kraftverk, ett kraftfullt batteri samt en reservgenerator som drivs 
med ett förnybart bränsle.

– Det mikronätet vi skapat här i Simris tillsammans med by-
borna, är ett sätt för oss att bidra till den här energiomställningen, 
säger Johan Mörnstam, vd för Eon Energidistribution. 
Ur Miljömagasinet 2017-10-27 

Första spadtaget för en grönare produktion
– Det här är en historisk dag, säger Höganäs ABs vd Fredrik Emil-
son. Igår satte han spaden i marken för den nya anläggningen som 
ska minska företagets koldioxidutsläpp.

Målet är att anläggningen ska omvandla biomassa till förnyel-
sebar energi som kan användas i järn- och stålindustrin. För Hö-
ganäs kan koldioxidutsläppen sjunka med cirka 10 000 ton per år.

Satsningen, som kallas Probiostål, kostar totalt drygt 100 mil-
joner kronor. 

– Vi har jobbat i mer än tio år med utveckling av tekniken. Vi 
har samarbetat fram och tillbaka med ett antal olika leverantörer 
och vi har en anläggning i Köping, säger Rolf Ljunggren som är vd 
på Cortus Energy.
Ur Nordvästra Skånes Tidningar 2017-11-29

Stopp för grödor till Jordberga
Sveriges största biogasanläggning, Jordberga biogas, hotas av ned-
läggning. Produktionen har dragits ned och Jordberga stoppar nu 
råvaror från skånska bönder. 

Vid årsskiftet tog finska Gasum över Swedish Biogas och köpte 
ut de andra ägarna i Jordberga biogas. Lantbrukarna i Skånska 
Biobränslebolaget fick bra betalt för sin andel och hoppades på 
att fortsätta utveckla konceptet med biogas från jordbruksgrödor. 

Men Jordberga måste numera sälja gasen till marknadspris och 
kan inte konkurrera med biogas från Danmark. Där har man ett 
överskott på gas från all gödsel från grisar och kor. Den danska 
gasen har ett produktionsstöd. 

Gasum har fem anläggningar i Sverige, som i huvudsak rötar 
avfall och restprodukter från jordbruk och livsmedelsindustri. 

Plansilorna på Jordberga fylls med nu med avrens och kasserade 
grönsaker i stället för majs och helsäd. Men tillgången på restpro-
dukter är begränsad och det är kostsamt att ställa om till avfall. 
Ur ATL Lantbrukets Affärstidning 2017-11-07

Jordberga biogas drar ner på produktionen
Svår konkurrens från Danmark och ett hotande förbud mot att 
använda grödor slår hårt mot Jordbergas biogasanläggning. Nu 
minskas produktionen, vilket drabbar lantbrukarna. 

– Vi tror på biogas i Sverige. Det finns en stor potential här, inte 
minst inom transportsektorn och industrin. Men kortsiktigt står 
vi inför en stor utmaning, säger Markus Olsson, vd för Gasum AB. 

I dag är ett 30-tal lantbrukare knutna till Jordbergas anläggning. 
När den sista leveransen från årets skörd är gjord är framtiden oviss 
för dem. Jordberga biogas har beslutat att gå ner i kapacitet till 70-
80 procent av den ordinarie produktionen. 

Odlingen som har gått till Jordberga har varit en välkommen 
brytningsgröda för lantbrukarna. 

– Det har gjort att vi har kunnat ha marken bevuxen året om 
och minskat näringstappet till Östersjön, säger Anders Johansson. 

Runt femtio personer har arbetat med odling och skörd. Dessa 
blir berörda av förändringen. 
Ur Trelleborgs Allehanda 2017-11-09

Högt torn ger Ystadsborna mera värme
Ystadsborna har haft drygt ett halvt år på sig att vänja sig vid sta-
dens nya skyline med den 63 meter höga jättetermosen på östra 
industriområdet. 

Men det är först nu, för två veckor sedan, som den tagits i bruk. 
Det varma vattnet används för att fylla på fjärrvärmesystemet 

på exempelvis kalla mornar när Ystadsborna vill ha värme i du-
schar och element. 

Innan tanken fanns hade man behövt ta oljepannorna i drift för 
att klara toppar i förbrukningen. 

– Bara förra veckan sparade vi 85 MWh, vilket motsvarar unge-
fär tio kubikmeter olja för nästan 90 000 kronor. 

Före tanken stod oljan för 1-4 procent av bränslet i fjärrvärme-
verket. 

– En av våra pannor drivs redan idag med RME, eldningsolja 
gjort på raps och vi planerar för att ställa om ytterligare en, säger 
Vinko Culjak. 
Ur Ystads Allehanda 2017-11-07


